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ναι χιλιόμετρα μακριά μας. Κυριολεκτικά. Γιατί οι άνθρωποι που πασχίζουν να 
ξεφύγουν απ' τις συνέπειες του δυτικού πολιτισμού δεν κατοικούν συνήθως μέσα 
σ' αυτόν. Ζουν αρκετά μακριά. Σε ένα κόσμο με στρατόπεδα 15ωρης καθημε-
ρινής κι ενίοτε παιδικής εργασίας. Σε ένα κόσμο πρόωρης θνησιμότητας και 
καθημερινής αβεβαιότητας. Σε ένα κόσμο βομβαρδισμένο, γεμάτο ερείπια. Για 
να μπορούμε εμείς να απολαμβάνουμε απρόσκοπτα την καταναλωτική απόλαυ-
ση αγοράς ενός τεχνολογικού προϊόντος σε ένα κόσμο ενεργειακής αφθονίας. 

Ο χάρτης αυτού του κόσμου δεν είναι εξ ολοκλήρου γραμμένος μόνο με το 
λατινικό αλφάβητο.

Έχουμε όμως απαλλαχθεί από τέτοιες πρακτικές; Τι γί-
νεται με τον παραμυθένιο όμορφο κόσμο που ζούμε; 
Αυτόν που έχουμε συνηθίσει να ονομάζουμε δυτικό 
πολιτισμό. Υπάρχουν άνθρωποι που τρέχουν να ξεφύ-
γουν απ' αυτόν ή όντως είναι τόσο παραμυθένιος κι 
εμείς είμαστε απλώς μερικοί τρελοί που δεν θέλουμε 
να δούμε και να κατανοήσουμε την πραγματικότητα; 
Είναι η παρουσία ενός τείχους ο μόνος τρόπος να 
συγκρατήσεις αυτούς που διαφωνούν με την αφήγη-
ση σου;

Κάθε φορά που αναρωτιέσαι αν υπάρχουν άνθρωποι 
που προσπαθούν ξεφύγουν απ' την ευημερία του καπι-
ταλισμού, να θυμάσαι πως η απάντηση είναι καταφα-
τική. Λέγονται μετανάστες και πρόσφυγες. Κάθε φορά 
που αναρωτιέσαι αν το τείχος του Βερολίνου ήταν το 
τελευταίο του είδους του στην ανθρώπινη ιστορία, να 
θυμάσαι πως η απάντηση είναι αρνητική. Λέγονται 
φράχτες, κέντρα "φιλοξενίας" και επαναπροωθήσεις.

Η αλήθεια είναι τόσο μακριά μας, που πρέπει να 
ανοίξουμε αρκετά τα μάτια μας για να τη δούμε. Εί-

το ημερολόγιο ενός τρελού [comzeradd]

Το 1989 η ανθρωπότητα γιόρτασε την κατάρρευση ενός τείχους. Αυτό το ιστο-
ρικό παράδειγμα (όπως και άλλα αντίστοιχα παραδείγματα κλειστών συνόρων) 
έχει πολλάκις χρησιμοποιηθεί ως απόδειξη αποτυχίας συγκεκριμένων πολιτικών 
θεωριών. Και ανεξαρτήτως τι θέση έχουμε επί αυτών των θεωριών, ελπίζω όλοι 
να διαφωνούμε με το συγκεκριμένο κομμάτι της εφαρμογής τους. Ακόμα και 
άνθρωποι που δεν βρίσκουν θελκτική την ιδέα των ανοιχτών συνόρων (για οτι-
δήποτε άλλο πέρα από εμπορεύματα) αντιδρούν αντανακλαστικά σε μια τέτοια 
ακραία περιχαράκωση.
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χάρτινοι χάρτες [όμικρον μι]

Και τί είναι ο έρωτας
αν όχι μια αχαρτογράφητη ήπειρος
που σε καλεί να την εξερευνήσεις;

Και όλοι οι χάρτες του κόσμου
Άχρηστοι.

Kι όλες οι πυξίδες
τρελαμένες

σε τραβούν προς το χάος.
Γιατί κανένας χάρτης

δεν θα σε οδηγήσει εκεί
που θες να πας.

Αλίμονο.
Δεν υπάρχουν ασφαλείς δρόμοι

για τον έρωτα,
μονάχα φλεγόμενα μονοπάτια

για να διαβείς.

Ακολουθώ τα δικά σου χνάρια
στο δικό σου μονοπάτι

θα χαράξω το χάρτη
του έρωτα μας.  .
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πορτολάνος [τζαβλάκης γιώργος]

Αιώνια ερωτήματα γλιστρούν από μπαούλα,
χάρτες πολυκαιρισμένοι, μέρη χαμένα στον αχό της λήθης.
39°6′36′′Ν, 26°33′16′′E
Ένα λευκό χαρτί στα χέρια σου πήρες και σου είπαν
προχώρα κρατάς ό,τι θα σου χρειαστεί.
37°47′30″N 26°42′15″E
Το σώμα άσε να σε οδηγήσει
είναι ο εξάντας σου σε δύσκολους καιρούς.
16°29′39.84″S, 151°44′11.04″W
Βαδίζεις με τα μάτια σφαλιστά, ψηλαφιστά,
σιγομουρμουρίζοντας συντεταγμένες τόπων αλλοτινών.
25°16′48″N, 82°57′36″E
Με τον διαβήτη στο ένα χέρι κυκλώνεις όνειρα συνόρων
κατακερματισμένων στο πάθος της φυγής.
23°8′0″N, 82°23′0″W
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χάρτες στη λογοτεχνία [κώστας βουλαζέρης]  
Η χαρτογραφία, ο οραματισμός, και η λογοτεχνία δεν βρίσκονται το ένα και τόσο 

μακριά από το άλλο

Λένε πως ο χάρτης δεν είναι ο τόπος. 
Και αυτό αληθεύει. Ο χάρτης δεν είναι η 
πραγματικότητα· δεν είναι καν μια ανα-
παράστασή της. Είναι απλά ένας οδη-
γός. Μπορεί, ακολουθώντας έναν χάρτη, 
να πας σ’ έναν δρόμο και να τον βρεις 
ξαφνικά γεμάτο λακκούβες – για τις οποί-
ες, φυσικά, ο χάρτης δεν σε προειδοποι-
ούσε. Ή μπορεί να βρεθείς σε μια γειτο-
νιά που βρωμά απαίσια – πράγμα που 
ο χάρτης δεν έλεγε. Ή μπορεί να τύχει 
να συναντήσεις μια υπέροχη καφετέρια 
κάτω από δύο ψηλά, πλούσια δέντρα, 
μέσα σε μια γωνία – ένα μαγικό μέρος 
που ο χάρτης δεν έδειχνε.
Κανένας χάρτης δεν είναι απόλυτα σω-
στός. Όλοι οι χάρτες είναι, ουσιαστικά, 
λάθος. Κατά πρώτον, δεν είναι χρονο-
χάρτες: δεν υπολογίζουν το πέρασμα του 
χρόνου. Τη μια μέρα ένας δρόμος μπορεί 
να είναι άψογος, την άλλη μπορεί να έχει 
γεμίσει λακκούβες – αυτό δεν έχουν τη 
δυνατότητα να το συμπεριλάβουν. Κατά 
δεύτερον, ακόμα και ως τοποχάρτες δεν 
μπορούν ποτέ να είναι απόλυτα ακριβείς· 
οι λεπτομέρειες πάντοτε θα τους ξεφεύ-
γουν.
Ακριβώς αυτές οι δύο φυσικές «ατέλει-
ες» των χαρτών είναι, όμως, που τους 
κάνουν υπέροχους. Αν όχι μαγικούς.
Ο χάρτης είναι ένας οδηγός. Ένας οδη-
γός, βασικά, για το μυαλό σου.
Θυμάμαι που ανέκαθεν, από όταν ήμουν 
μικρός, λάτρευα τους χάρτες. Μπορούσα 
να χάνομαι για ώρες μέσα τους. Με το 
μυαλό μου.
Πάρε έναν χάρτη της Αφρικής. Μπορείς, 
ασφαλώς, να τον χρησιμοποιήσεις ως 
οδηγό για να ταξιδέψεις σωματικά στην 
Αφρική (αν και μάλλον, τότε, θα χρεια-
στείς κι άλλον οδηγό – έναν άνθρωπο 

οδηγό, αν δεν θες να σε φάει κανένας 
κροκόδειλος). Μπορείς, όμως, να τον 
χρησιμοποιήσεις και ως οδηγό για να 
ταξιδέψει πνευματικά στην Αφρική. Κι 
όταν δύο άνθρωποι χρησιμοποιούν έναν 
χάρτη ως πνευματικό οδηγό, ποτέ δεν 
πηγαίνουν ακριβώς στην ίδια Αφρική. Οι 
Αφρικές τους σίγουρα διαφέρουν. Οι δι-
κοί μου ελέφαντες είναι πιο μεγάλοι από 
τους δικούς σου· στη δική μου Αφρική, σ’ 
αυτήν εδώ τη γωνιά της, μένει μια παρά-
ξενη φυλή που δεν υπάρχει στη δική σου 
Αφρική· και τα λοιπά.

Καταλαβαίνεις τι εννοώ;
Μπορεί αυτή η ενασχόληση με τους 
χάρτες να μοιάζει παιδική, ή ακόμα και 
παιδαριώδης, σε κάποιους, αλλά κάνουν 
τραγικό λάθος. Ακριβώς αυτή η ενασχό-
ληση, άλλωστε, είναι που γέννησε και 
γεννά πολλά από τα παραμύθια, τις φα-
νταστικές αφηγήσεις, και τους μύθους. 
Μπορείς να βγάλεις ιστορίες απλά και 
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μόνο κοιτάζοντας χάρτες και ταξιδεύο-
ντας πνευματικά στα μέρη που δείχνουν.
Μην ξεχνάς ότι ο χάρτης είναι μόνο ένας 
οδηγός, δεν είναι ο ίδιος ο τόπος. Ακό-
μα και σε μια παράλληλη, θεωρητική 
γη – διαφορετική από τη δική μας από 
πολιτισμικής άποψης – θα μπορούσαν 
να ισχύουν οι ίδιοι χάρτες που ισχύουν 
κι εδώ!
Κάπως έτσι, υποθέτω, δημιουργήθηκαν 
οι πρώτοι φανταστικοί χάρτες. Από την 
πνευματική περιπλάνηση σε άγνωστους 
τόπους. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, τους 
παλιούς χάρτες που υπάρχουν για το 
Βασίλειο του Ιωάννη του Πρεσβυτέρου 
και παρόμοιες υποθετικές χώρες. Όλοι 
αυτοί είναι φανταστικοί χάρτες. Μπορείς 
να ταξιδέψεις πνευματικά στους τόπους 
που δείχνουν, αν και σωματικά ποτέ δεν 
μπορείς να πας εκεί. Δεν παύουν να εί-
ναι το ίδιο πραγματικοί. Όπως λένε και 
στο Ζεν: ακόμα και τα πράγματα που δεν 
υπάρχουν, κι αυτά υπάρχουν.
Στη φανταστική λογοτεχνία, φυσικά, οι 
χάρτες αποτελούν πολύ σημαντικό στοι-
χείο. Τους χρησιμοποιείς για να ταξιδέ-
ψεις πνευματικά σ’ έναν τόπο, αλλά ποτέ 
δεν είναι ο ίδιος τόπος για όλους μας. 
Πάρε για παράδειγμα τον χάρτη της Μέ-
σης Γης του Τόλκιν. Μπορούμε να ταξι-
δέψουμε και οι δύο στο Χόμπιτον ή στη 
Μόρντορ, αλλά αυτά θα είναι διαφορετι-
κά μέρη για τον καθένα μας.
Όπως είπα, εγώ ανέκαθεν, από μικρός, 
λάτρευα τους χάρτες. Ειδικά τους φαντα-
στικούς χάρτες. Τους κοίταζα και με τα-
ξίδευαν στους τόπους που απεικόνιζαν. 
Και μετά ταξίδευα εγώ σε άλλους φαντα-
στικούς τόπους και έφτιαχνα τους δικούς 
μου χάρτες. (Ακόμα το κάνω· και σίγου-
ρα θα το κάνω μέχρι που να πεθάνω.)
Ο χάρτης είναι κάτι το μαγικό.
Είναι, επίσης, κάτι το πολύ χρήσιμο στη 
λογοτεχνία. Και, όχι, δεν αναφέρομαι 
αποκλειστικά στη φανταστική λογοτε-
χνία. Οι χάρτες είναι χρήσιμοι σε κάθε 
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είδους λογοτεχνία. Ασχέτως αν εμφανί-
ζονται τελικά μέσα στις σελίδες του βιβλί-
ου, οι χάρτες μπορούν να φανούν πολύ 
χρήσιμοι στον συγγραφέα.

Δεν με πιστεύεις; Δες το Όνομα του Ρό-
δου, του Ουμπέρτο Έκο: στην αρχή του 
βιβλίου υπάρχει χάρτης του μοναστηριού 
όπου διεξάγεται η ιστορία. Δες το Μυστή-
ριο του Κίτρινου Δωματίου, του Gaston 
Leroux: περιλαμβάνει, σε μια από τις 
ενδιάμεσες σελίδες του, έναν χάρτη του 
παράξενου δωματίου. Είναι αρκετά συ-
νηθισμένο να παρουσιάζονται χάρτες σε 
βιβλία μυστηρίου. Αλλά όχι μόνο εκεί. Σε 
ταξιδιωτικά βιβλία συνηθίζεται επίσης, 
καθώς και σε θρίλερ, και σε διάφορα 
άλλα.
Ακόμα όμως κι αν δεν παρουσιάζεται 
χάρτης μέσα στις σελίδες του βιβλίου, ο 
συγγραφέας συχνά χρειάζεται να χρη-
σιμοποιήσει διάφορους χάρτες ούτως ή 
άλλως. Αν η ιστορία του διαδραματίζεται 
σε μια πόλη, πιθανώς να του χρειάζεται 
ένας χάρτης της πόλης, για να ξέρει πού 

t h e  n e u r o n  s t i m u l a t i n g  z i n e
[issue 034]- [271116] - [chim

eres.gr]



i am page 09i am page 08

είναι τι σε σχέση με οτιδήποτε άλλο. Αν 
μέσα στην ιστορία οι χαρακτήρες του 
πρέπει να ταξιδέψουν, χρειάζεται έναν 
χάρτη για να δει πόσο μακρινές είναι οι 
αποστάσεις και πότε θα φτάσουν οι χα-
ρακτήρες στον προορισμό τους. Ακόμα 
και οι χάρτες εσωτερικών χώρων – δω-
ματίων, διαμερισμάτων, ολόκληρων οι-
κοδομημάτων – μπορεί να είναι χρήσιμοι 
στον συγγραφέα, για να ξέρει πού υπάρ-
χουν έξοδοι, πού βρίσκονται κάποια συ-
γκεκριμένα αντικείμενα ή έπιπλα.
Όλοι αυτοί οι χάρτες δεν εμφανίζονται 
στο βιβλίο, αλλά του συγγραφέα τού 
χρειάζονται για να ξέρει τι γίνεται. Η οπτι-
κή απεικόνιση είναι σημαντική. Και πολ-
λές φορές, καθώς διαβάζεις ένα βιβλίο, 
το καταλαβαίνεις ότι ο συγγραφέας είχε 
φτιάξει χάρτες. Φαίνεται από το γεγονός 
ότι έχει καλή αίσθηση του χώρου μέσα 
στην αφήγηση.

τα σημαντικότερα: εκείνα που αποτελούν 
ορόσημα. Και πρέπει, ασφαλώς, να σου 
αρέσει η διαδικασία, αλλιώς είναι τελείως 
ανούσια.
Προσωπικά, φτιάχνω συνέχεια χάρτες 
για τα βιβλία μου. Δεν είναι μόνο αυ-
τοί που έχω ανεβάσει κατά περιόδους. 
Φτιάχνω χάρτες για δωμάτια, σπίτια, γει-
τονιές, δρόμους, μικρές περιοχές. Έχω 
φτιάξει χάρτες ακόμα και για το πώς είναι 
καθισμένοι κάποιοι άνθρωποι γύρω από 
ένα μεγάλο τραπέζι, ώστε να ξέρω ποιος 
είναι καθισμένος πλάι σε ποιον και απέ-
ναντι σε ποιον. Παίζει ρόλο ορισμένες 
φορές. Σε τελική ανάλυση, δεν μπορείς 
να κλωτσήσεις κάποιον που κάθεται στην 
άλλη άκρη του τραπεζιού, σωστά; Κι αν 
θέλεις να του δώσεις κάτι, πρέπει να το 
περάσεις χέρι-χέρι από τους άλλους, ή 
πρέπει να το κάνεις να γλιστρήσει πάνω 
στο τραπέζι για να τον φτάσει. Φυσικά, 
μπορείς να τους έχεις όλους μέσα στο 
μυαλό σου και μόνο. Αλλά ο χάρτης σε 
βοηθά, ειδικά αν είναι αρκετοί. 
Οι χάρτες είναι υπέροχοι. Και ποτέ δεν 
τελειώνουν. Ο ένας χάρτης γεννά τον 
άλλο. Η ύπαρξή τους είναι κβαντικής 
φύσης. Πάρε τον χάρτη μιας χώρας. 
Δεν είναι ένας χάρτης. Είναι, συγχρό-
νως, πολλοί εν δυνάμει χάρτες. Θέλεις 
να εστιάσεις σε μια επαρχία πίσω από 
εκείνο εκεί το δάσος; Πιάνεις ένα άλλο 
χαρτί κι αρχίζεις να σχεδιάζεις· ή σκανά-
ρεις τον αρχικό χάρτη, τον μεγενθύνεις, 
τον τυπώνεις, κι αρχίζεις να σχεδιάζεις 
από εκεί. Φτιάχνεις έναν άλλο χάρτη που 
βγήκε, ουσιαστικά, μέσα από τον πρώτο. 
Έναν πιο λεπτομερειακό χάρτη, θα μπο-
ρούσες να πεις. Αλλά κι αυτός περιλαμ-
βάνει πολλούς εν δυνάμει χάρτες. Μπο-
ρείς να εστιάσεις επάνω σε μια πόλη και 
να τη σχεδιάσεις. Κι από τον χάρτη της 
πόλης μπορείς να πας στον χάρτη ενός 
σπιτιού, κι από τον χάρτη του σπιτιού 
μπορείς να πας στον χάρτη ενός δωματί-
ου, κι από τον χάρτη του δωματίου μπο-

Για τους συγγραφείς φανταστικής λογο-
τεχνίας αυτό ισχύει σε πολλαπλάσιο βαθ-
μό. Γιατί; Μα επειδή, φυσικά, δεν χρειά-
ζεται μόνο να φτιάξουν χάρτες δωματίων 
ή οικημάτων, αλλά ολόκληρων κόσμων. 
Όταν γράφεις για μια εναλλακτική πραγ-
ματικότητα, δεν μπορείς απλά να πάρεις 
έναν χάρτη από μια εγκυκλοπαίδεια ή 
από το Google. Όταν γράφεις για μια 
φανταστική πόλη, δεν μπορείς απλά να 
πάρεις τον τελευταίο χοντρό οδηγό της 
Αθήνας και να ξεμπερδέψεις. Πρέπει να 
χαρτογραφήσεις μόνος σου τα πάντα· ή, 
τουλάχιστον, τα περισσότερα από αυτά, 
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ρείς να πας στον χάρτη ενός γραφείου, 
κι από τον χάρτη του γραφείου μπορείς 
να πας στον χάρτη ενός συρταριού μέσα 
στο γραφείο – να απεικονίσεις πώς είναι 
τοποθετημένα τα αντικείμενα εκεί.

αντικαταστήσει την καλογραμμένη ιστο-
ρία, ούτε μπορεί να αντικαταστήσει τη 
λογοτεχνική ικανότητα του συγγραφέα. 
Και, σε τελική ανάλυση, η καλογραμμένη 
ιστορία και η λογοτεχνική ικανότητα είναι 
που παίζουν τον πραγματικό ρόλο σε 
ένα λογοτεχνικό βιβλίο. Εννοείται αυτό· 
δεν αντιλέγω.
Ωστόσο, οι χάρτες το υπερβαίνουν αυτό. 
Έχουν αξία από μόνοι τους. Και δεν ανα-
φέρομαι καν στην καλλιτεχνική αξία. Δεν 
μιλάω αποκλειστικά για όμορφα φτιαγμέ-
νους χάρτες. Ο χάρτης μπορεί να απο-
τελείται μόνο από κουκκίδες για πόλεις, 
γραμμές για δρόμους, διπλές γραμμές 
για ποτάμια, και τριγωνάκια για βουνά και 
δάση. Πάλι σε ταξιδεύει. Πάλι έχει αξία 
από μόνος του. Μπορείς να τον χρησιμο-
ποιήσεις για να επισκεφτείς πνευματικά 
τους τόπους που απεικονίζει. Είναι ένας 
οδηγός.

Για όσους γράφουν λογοτεχνία, έχω να 
πω δύο πράγματα:
(α) Μην ξεχνάς ότι ο χάρτης έχει αξία από 
μόνος του. Ως συγγραφέας η δουλειά 
σου δεν είναι μόνο να γράφεις, αλλά και 
να οραματίζεσαι. Και σ’ αυτό ο χάρτης – 
ο οποιοσδήποτε χάρτης – σε βοηθά.
(β) Ο χάρτης, επίσης, σε βοηθά να ξέρεις 
τι γίνεται μες στο βιβλίο σου, να ξέρεις 
πού ακριβώς είναι οι χαρακτήρες σου, 
πόσο χρόνο χρειάζονται για να πάνε 
από το ένα μέρος στο άλλο, και τα λοι-
πά. Ακόμα και για να κάνεις την ιστορία 
πιο ζωντανή μπορεί να σου χρειαστούν 
οι χάρτες. (Βλέπε το παράδειγμά μου με 
το μεγάλο τραπέζι, πιο πάνω.)
Για όσους δεν γράφουν λογοτεχνία, έχω 
μόνο να πω το εξής: Πάρτε έναν οποιον-
δήποτε χάρτη, ξεχάστε τα πάντα, και 
αφήστε τον να σας ταξιδέψει.

*οι χάρτες είναι από το: 
http://fantastikosorizontas.gr/kostasvoulazeris/

Φυσικά, ισχύει και το αντίστροφο. Από 
τον χάρτη μιας χώρας μπορείς να πας 
στον χάρτη μιας ηπείρου, κι από εκεί 
στον χάρτη ενός κόσμου και στον χάρτη 
ενός ολόκληρου σύμπαντος.
Η φύση των χαρτών είναι κβαντική.
Αλλά εξακολουθούν να μην είναι τίπο-
τα περισσότερο από οδηγοί. Κατευθυ-
ντήριες γραμμές για το πώς μπορείς να 
ταξιδέψεις πνευματικά σ’ αυτό που σου 
δείχνουν.
Οι χάρτες είναι υπερβατικά αντικείμενα 
που βγαίνουν κβαντικά το ένα μέσα από 
το άλλο, σε ατέρμονους σχηματισμούς.
Και δεν νομίζω ότι κάνουν καθόλου καλά 
κάποιοι που λένε ότι οι χάρτες πρέπει να 
εκλείψουν από τα μυθιστορήματα φαντα-
σίας. Σίγουρα ο χάρτης δεν μπορεί να 

t h e  n e u r o n  s t i m u l a t i n g  z i n e
[issue 034]- [271116] - [chim

eres.gr]



i am page 11

χάρτες [χρυσάνθη αγγελάκη]
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ζεστές στέπες [χαρά βογαζιανού]

Είναι στιγμές που λέω θα σπάσω
Είναι στιγμές που λέω θα κλάψω 
Είναι στιγμές που λέω θα πετάξω 
Είναι στιγμές που λέω θα λάμψω!

Είμαστε χάρτες του καιρού,
Εικόνες από δορυφόρο˙
Αλλού θερμοί αλλού ψυχροί
Κάπου έρημοι μα κάπου τροπικοί.

Συγκρούσεις νεφελόντων,
Κενοί ορίζοντες από μακριά
Ανείπωτων στεριών και θαλασσών
Η όψη από κοντά.

Η παγωνιά και η ζέστη
Κάνουν την ίδια ομίχλη,
Μια ομίχλη που ανταρεύει
Μια ομίχλη που πλανεύει.

Λίγοι είναι αυτοί που περπατούν,
Περνούν ανάμεσά της…
Στεγνοί από κατάρες και υδρατμούς
Έτοιμοι να μισήσουν και να αγαπηθούν.

Δε θέλει όπλα,
Δε θέλει λέξεις,
Μα θέλει μόνο δύναμη 
Και ήπιες προθέσεις….

Δεν είναι ο στόχος, 
Μα είναι  το ταξίδι.
Δεν είναι το αύριο,
Μα είναι το τώρα.

Στο τέλος της ομίχλης υπάρχει φως˙
Μπορεί ο ήλιος να σε κάψει,
Μπορεί ο ήλιος να σε κάνει θεό!
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η είσοδος στην ευρώπη κοστίζει ακριβά [rbdata.gr]

Παρά τα εκλεπτυσμένα συστήματα τεχνολογίας, την στρατιωτικοποίηση 
των Ελληνικών, Ιταλικών, Βουλγαρικών και Ισπανικών συνόρων, τις απελά-
σεις εκατομμυρίων, η πολιτική της Ευρώπης Φρούριο αποτυγχάνει. Οι προ-
σφυγικές και μεταναστευτικές ροές αυξάνονται ιδιαίτερα λόγω της εμπόλε-
μης κατάστασης στη Μέση Ανατολή και των αναταραχών, οικονομικών και 
πολιτικών, στην νότια Ασία και την Αφρική.
Από το 2000 και μετά τα πιο αξιόπιστα δεδομένα καταγράφουν περίπου 1,2 
εκατομμύρια μη καταγεγραμμένους πρόσφυγες και μετανάστες που πέρα-
σαν τα ευρωπαϊκά σύνορα μέσω ξηράς και θάλασσας, εξαιρώντας την από 
αέρος πρόσβαση. Εκατομμύρια επιπλέον τα κατάφεραν χρησιμοποιώντας 
ψεύτικα διαβατήρια ή παραμένοντας σε ευρωπαϊκές χώρες μετά τη λήξη 
της βίζας τους.
Για τους μη καταγεγραμμένους μετανάστες το πέρασμα στην Ευρώπη κο-
στίζει ακριβά. Και ταυτόχρονα τροφοδοτεί ένα δίκτυο παραοικονομίας που 
δημιουργήθηκε λόγω της μη προσβασιμότητας σε νόμιμους τρόπους εισό-
δου στην Ευρώπη.
Πόσο μεγάλα είναι τα ποσά που διακινούνται; Η ομάδα του Migrants’ Files 
υπολογίζει πως τα τελευταία 15 χρόνια πρόσφυγες και μετανάστες έχουν 
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πληρώσει το τεράστιο ποσό των σχεδόν 16 δισεκατομμυρίων ευρώ για 
να ταξιδέψουν στην Ευρώπη. Το γεγονός ότι παρά τα τεράστια έξοδα που 
απαιτούνται για το ταξίδι χιλιάδες καταλήγουν νεκροί είναι ένας επιπλέον 
λόγος για να καταλήγει κάποιος στο συμπέρασμα πως η μεταναστευτική 
πολιτική της Ευρώπης αποτυγχάνει.
Δεν είναι ξεκάθαρο αν οι τιμές του ταξιδιού ή οι πληρωμές όσων το «διευ-
κολύνουν» αυξήθηκαν μετά τον πόλεμο στη Συρία. Λίγα είναι γνωστά για 
το πώς δρουν αυτά τα κυκλώματα. Οι κυβερνήσεις της Συρίας και της Λι-
βύης, για παράδειγμα, θεωρείται πως έχουν οι ίδιες οργανώσει τη διέλευση 
προσφύγων προς την Ευρώπη με πλωτά μέσα, τόσο σαν μια μορφή πηγής 
εσόδων όσο και σαν μια μορφή πίεσης σε διαπραγματεύσεις με ευρωπαϊ-
κά κράτη. Το ζήτημα δυσκολεύει επιπλέον όσο η Ευρώπη αποτυγχάνει να 
διακρίνει μεταξύ διακινητών και ανθρώπων που βοηθούν σε ένδειξη αλλη-
λεγγύης. Οι τελευταίοι θεωρούνται εγκληματίες με βάση τη νομοθεσία των 
περισσότερων ευρωπαϊκών κρατών.
Λύσεις όπως ταχύπλοα εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων που ταξιδεύουν 
από τη Λιβύη στην Ιταλία είναι προφανώς διαθέσιμες. Όμως η αγορά «εισι-
τηρίου» διακρίνεται τόσο με βάση το πέρασμα όσο και με βάση την ταξική 
ή «φυλετική» καταγωγή. Η μέση τιμή του κόστους που πληρώνουν μετα-
νάστες ή πρόσφυγες από την Υποσαχάρεια Αφρική για να μεταφερθούν 
στα αμπάρια κάθε είδους πλωτού μέσου προς την Ευρώπη αγγίζει τα 700 
ευρώ. Το ταξίδι μπορεί να αποβεί μοιραίο. Πιο ευκατάστατοι μετανάστες ή 
πρόσφυγες που προέρχονται από τη Μέση Ανατολή μπορεί να πληρώσουν 
μέχρι 2000 ευρώ το άτομο για να ταξιδέψουν στα ίδια πλοία, αλλά ταξιδεύ-
οντας στο κατάστρωμα.
Ο πιο δημοφιλής τρόπος μετακίνησης παραμένει το αεροπλάνο. Μέχρι στιγ-
μής όμως δεν υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα για τον αριθμό των ανθρώ-
πων που χρησιμοποιούν αεροπλάνα για να φτάσουν στην Ευρώπη. Πληρο-
φορίες κάνουν λόγο για ένα ταξίδι πιο απαιτητικό σε στρατηγική. Ιρακινοί 
πρόσφυγες, για παράδειγμα, μπορεί να πληρώσουν μέχρι και 16.000 ευρώ 
για να πετάξουν από τη Μοσούλη στο Παρίσι μέσω – κι εδώ βρίσκεται το 
θέμα – της Καγιέν, του Μπελέμ, του Σάο Πάολο και της Κωνσταντινούπολης. 
Διακινητές από το Μαρόκο προσφέρουν σε μετανάστες μια πτήση στο Πα-
ρίσι με αντάλλαγμα 5000 ευρώ. Τους διευκολύνουν να περάσουν τις μετα-
ναστευτικές αρχές του αεροδρομίου χρησιμοποιώντας μια συγκεκριμένη 
έξοδο στο αεροδρόμιο Charles de Gaulle, μια επιχείρηση που προφανώς 
χρειάζεται και τη «βοήθεια» του προσωπικού του αεροδρομίου και της κρα-
τικής διοίκησης. 
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εκτός [μα.ρο]

- αυτό που ζούσαμε ήταν εκτός συνόρων...
- Δεν έφυγα μακριά, όσο ήμασταν μαζί.
- ζούσαμε σ’ έναν άφαντο κόσμο. 
χτίσαμε ένα δικό μας αόρατο κομμάτι.
- Μα τί λες;
- ένα κομμάτι που δεν κολλούσε με τ’ άλλα των γύρω.
- Δε γινόταν αλλιώς. 
όμως, αναπνέαμε μαζί.
μη μου πεις πως δεν...
- ζούσαμε εκτός συνόρων.
- Ποιος ορίζει τα σύνορα;
- εκτός πραγματικότητας.
- Αφού ήταν πραγματικό. το μύριζες. ήταν.
- ναι, αλλά μ’ έφαγε ο αόρατος κόσμος.
κατάπιε ένα ένα τα κομμάτια μου.
- Στο χέρι σου είναι να τα κρατάς απαλά.
να μην τ’ αφήνεις να σε καταπίνουν.
- δεν αντέχω να ζω εκτός συνόρων.
- Κι αν ξεχνούσες για λίγο τα σύνορα του πραγματικού κόσμου 
και πάλευες με τα δικά σου;
- είναι τα ίδια. τα ίδια σύνορα, μα φορούν μάσκα.
- Πάψε να σκέφτεσαι σύνορα. πέρνα  τις γραμμές απ’ τα τετράγωνα.
ξεπέρνα τα σχήματα. θα μπουσουλήσεις ξανά.
μα θα μάθεις να περπατάς απ’ την αρχή.

i am page 14
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Στο όνειρό της
Ξανασυναντά τον καμηλιέρη της

...
Μια μικρή ζωή, ένας μικρός θάνατος, 
μια μικρή ζωή, ένας μικρός θάνατος
Ατελείωτοι κύκλοι μέσα σε κύκλους

Γραμμένοι στην άμμο
Ξεγραμμένοι στον άνεμο

Και κάπου ανάμεσα η απτόητη έρημος  .

καμήλα [yama suki]

Έρημος Μερζούγκα, 1926
Είναι βράδυ, αργά
Μια καμήλα φορτωμένη με μπαχαρικά
Περιφέρεται μόνη της
Κάνει μερικά βήματα ακόμα
Και γονατίζει
Αποκοιμιέται

Όταν πια φτάνει στην πόλη
Έχει ξεχάσει
Από πού ξεκίνησε
Και πού ακριβώς ήθελε να πάει
Ένα παιδί της δίνει να πιει νερό
Κι ένα άλλο της χαϊδεύει το κεφάλι
Αποκοιμιέται

Ο αέρας δυναμώνει
Παίρνει από πάνω της κάθε βάρος

Περιττό και απαραίτητο
Όταν ξανανοίγει τις πυκνές της βλεφαρίδες

Ο ήλιος καίει

Σηκώνεται
Τινάζει την άμμο από τις καμπούρες της
Και συνεχίζει το περπάτημα

Η μυρωδιά του σκορπισμένου σαφράν
Γλυκαίνει την ατμόσφαιρα

Της δημιουργεί μια απρόσμενη ευφορία
Το περπάτημά της γίνεται όλο και πιο γρήγορο

i am page 15i am page 14
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διαδοχέας [αλέξανδρος διογένης]
.μετάδοση δ’- στ’

Το σπίτι μου στην κορυφή του πυλώνα βλέπει το 
σπίτι μου στην κορυφή του πυλώνα. Σύρματα στα 
σύρματα. Σύρματα ενωμένα, περνούν το ρεύμα, 
σύρματα. Γυρίζουν στην ένωση. Προέκταση. Τρα-
βούν την κολόνα να σπάσει. Στον τοίχο. Σύρματα 
στηρίζουν σύρματα. Σήματα, μέσα. Στα σύρμα-
τα ένταση. Κοίταξε. Ψηλά. Οι εχθρικοί δρόμοι τη 
νύχτα βουτηγμένοι στο φθορίζον φως. Σκιά που 
τρέχει στον καπνό της υπόγειας διαφθοράς. Εί-
σαι έτοιμος. Δεν έχεις τίποτα να χάσεις. Δεν είσαι 
μόνος. Ξεκίνα. Είσαι η νύχτα. . Φόβος στο σαλόνι. 
Οθόνη. Ο κόσμος αρχίζει να συρρικνώνεται Οκτώ 
είναι το κατακόρυφο άπειρο. Εργατικέ υπηρέτη της 
θύελλας πέταξε. Από το δέντρο της φυλακής Πέτα-
ξε. Στην τρικυμία. Όταν οι σφετεριστές φτάσουν 
στο νησί τότε σύντροφοί τους θα γίνουν η σύγχυ-
ση και η παραίσθηση. Αυτά όταν κοιμήθηκες δίπλα 
σου, και άκουσα τα όνειρα σου. . Αυτή η δυστοπία 
τρέφεται από τον εαυτό της, έγινε τόσο απόλυτη 
που είναι αναγκαία. Ξεκίνησε βέβαια με το φόβο, η 
ασφάλεια για όλους. Ένα πρόσωπο κοιτάζει γελα-
στό γεμάτο κατανόηση. Στα ψηλά κτήρια οι προβο-
λείς λάμπουν. Η πόλη από ψηλά μοιάζει με μινια-
τούρα σαν παιχνίδι του φακού. Το πρόσωπο είναι 
κοντά σου, έχει εμπιστοσύνη. Θα το αγοράσεις, θα 
το ψηφίσεις. Θέλεις. Είσαι το πρόσωπο. .

i am page 16 i am page 17
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«Ξέγνοιαστος Καβαλάρης» (Easy 
Rider - 1969) του Ντένις Χόπερ
Το σενάριο εξιστορεί τις περιπέτειες 
δυο περιπλανώμενων μοτοσικλετι-
στών, που προσπαθούν να ανακαλύ-
ψουν τον πραγματικό εαυτό τους και 
παράλληλα να γνωρίσουν τη ζωή. Όλα 
αυτά συμβαίνουν στα τέλη της δεκαε-
τίας του ’60, σε μια εποχή που σημα-
δεύτηκε από την αμφισβήτηση των 
ηθικών αρχών της κοινωνίας και την 
επανάσταση των νέων ενάντια στο κα-
τεστημένο. Ο Γουάιτ και ο Μπίλι, τους 
οποίους υποδύονται οι χαρισματικοί 
ηθοποιοί Πίτερ Φόντα και Ντένις Χό-
περ αντίστοιχα, είναι δυο περιθωρια-
κοί τύποι που αποφασίζουν να πραγ-
ματοποιήσουν ένα μακρινό ταξίδι με 
τις μοτοσυκλέτες τους, προς αναζήτη-
ση καινούριων εμπειριών. 

Στο ταξίδι τους αυτό, γνωρίζουν τον 
αλκοολικό δικηγόρο Τζορτζ Χάνσον 
(Τζακ Νίκολσον), ο οποίος τους ακο-
λουθεί και τους βοηθά να βρουν την 
προσωπική τους ελευθερία. Στην ται-
νία ακούγονται αξέχαστες μουσικές 
επιτυχίες συγκροτημάτων της εποχής, 
όπως: Steppenwolf, The Byrds, The 
Band, The Jimi Hendrix Experience, 
Little Eva και The Electric Prunes. Στο 
φιλμ αναβιώνουν παραστατικά η ζωή 
και η νοοτροπία της νεολαίας τη δε-

i am page 16 i am page 17

αφιέρωμα σε αγαπημένα road movies: all aboard! [baphomet]

Οι Ταινίες Δρόμου, ή αλλιώς Road Movies, είναι μία ιδιαίτερη κατηγορία ταινιών 
που συχνά πυκνά παρεξηγείται ή υποτιμάται. Όπως όμως συμβαίνει σε κάθε 
κατηγοριοποίηση, έτσι κι εδώ, υπάρχουν υπέροχα δείγματα γραφής και ταινίες 
που κέρδισαν επάξια μία θέση στη μνήμη μας, ταξιδεύοντας μας τόσο μεταφορι-
κά όσο και κυριολεκτικά...

καετία του ’60. Ο Τζακ Νίκολσον ήταν 
υποψήφιος για Όσκαρ Β Ανδρικού Ρό-
λου, ενώ η ταινία προτάθηκε και για 
Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου.

Ταινία ορόσημο του ανεξάρτητου 
αμερικανικού σινεμά και της κινημα-
τογραφικής αντικουλτούρας. Συνώ-
νυμο των ταινιών “road movies”, ο 
«Ξέγνοιαστος Καβαλάρης», αποτέλεσε 
την πρώτη σκηνοθετική προσπάθεια 
του Ντένις Χόπερ. Παράλληλα αναβί-
ωσε την σε πτώση καριέρα του Πίτερ 
Φόντα, ενώ αποτέλεσε και την πρώτη 
σημαντική ερμηνεία του σπουδαιότε-
ρου Αμερικανού ηθοποιού της γενιάς 
του, του Τζακ Νίκολσον.

«Zabriskie Point» (1970) του Μικε-
λάντζελο Αντονιόνι
Το φιλμ εξελίσσεται μέσα από τη χα-
λαρή ιστορία ενός νεαρού πολιτικο-
ποιημένου ακτιβιστή και της γραμμα-
τέως ενός επιχειρηματία. Γινόμαστε 
μάρτυρες στην τυχαία συνάντησή 
τους, στον έρωτά τους, στην περιπλά-
νησή τους στην έρημο, στη δολοφονία 
του νέου από τους αστυνομικούς, κα-
θώς και στην επιστροφή της ηρωίδας 
στην καθημερινότητά της. Ο Αντονιό-
νι μέσα από το φιλμ «Zabriskie Point», 
καταθέτει τη δική του, προσωπική μα-
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τιά στα ταραγμένα όσο και ανήσυχα 
sixties στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην 
ουτοπία της εξεγερμένης αμερικάνι-
κης νεολαίας, στον διαρκή εφιάλτη 
της καταναλωτικής κοινωνίας, αλλά 
και στη γοητεία της περιπλάνησης 
στην άγνωστη ήπειρο.

Το «Zabriskie Point» είναι η μοναδική 
ταινία του μεγάλου Ιταλού δημιουρ-
γού που γυρίστηκε στην Αμερική. Μ’ 
ένα σχεδόν ντοκιμαντερίστικο στυλ 
και με μουσικές των: Rolling Stones, 
Grateful Dead, The Youngbloods, The 
Kaleidoscope, Jerry Garcia, Patti Page 
και των Pink Floyd. Ο Αντονιόνι βρί-
σκει την αφορμή να διατρέξει μια 
δεκαετία και μια ήπειρο. Καταφέρνει 
έτσι να μας παρουσιάσει την σεξουα-
λική απελευθέρωση με μια εμβλημα-
τική ερωτική σεκάνς, για να καταλήξει 
στο οικείο, όσο και ψυχρό, μεγαλοα-
στικό περιβάλλον.

Και όλα αυτά, πριν το κυριολεκτικά 
εκρηκτικό, αναπάντεχο φινάλε, το 
οποίο επηρέασε καταλυτικά και τον 
Ντέιβιντ Φίντσερ στο “Fight Club” 
(1999) τριάντα χρόνια μετά. Μολονό-
τι εντελώς διαφορετικό από όλα τα 
υπόλοιπα φιλμ του μεγάλου κινημα-
τογραφιστή και χωρίς ιδιαίτερα γνω-
στούς ηθοποιούς (με εξαίρεση τον 
Χάρισον Φορντ σ’ έναν μικρό ρόλο), το 
«Zabriskie Point» παραμένει ακόμα και 
σήμερα μια αυθεντική δημιουργική 
κατάθεση για την έκρηξη των sixties, 
την αντικουλτούρα, την ιδεολογική 
σύγχυση και την αέναη επιθυμία για 
εξέγερση, μέσα από κάθε νότα, με 
κάθε κραυγή.

Η Αλίκη στις Πόλεις (Alice in the 
Cities / Alice in den Städten - 1974) 
του Βιμ Βέντερς
O Γερμανός δημοσιογράφος Φίλιπ 
Γουίντερ (Ρούντιγκερ Φόγκλερ), δια-
σχίζει την Αμερική με αυτοκίνητο για 
τις ανάγκες ενός κειμένου που θέλει να 
γράψει για τη χώρα. Έχει χάσει όμως 
την έμπνευσή του κι έτσι αποφασίζει 

να γυρίσει στη Γερμανία. Στο αερο-
δρόμιο όμως θα γνωρίσει μία μητέρα 
(Λίζα Κρόιτσερ) με την κόρη της Αλίκη 
(Γιέλα Ροτλάντερ). Η νέα γυναίκα θα 
του ζητήσει να προσέχει τη δεκάχρο-
νη κόρης της μέχρι να επιστρέψει. Η 
γυναίκα όμως δεν θα εμφανιστεί και ο 
Φιλίπ θα αναλάβει την ευθύνη της.

Το φιλμ “Η Αλίκη στις Πόλεις”, είναι 
το άτυπο πρώτο μέρος μιας μοναδι-
κής τριλογίας “δρόμου”, που θα συ-
νεχιστεί με τις ταινίες “Λάθος Κίνηση” 
(The Wrong Move) του 1975 και “Στο 
Πέρασμα του Χρόνου” (Kings of the 
Road) του 1976. Το 1984, ο σπουδαίος 
Γερμανός κινηματογραφιστής θα επα-
νέρθει στην αγαπημένη του θεματική 
με μία ακόμα σπουδαία δημιουργία 
στη συγκεκριμένη ενότητα. Ο λόγος 
βέβαια για την κλασσική πλέον ταινία 
“Παρίσι, Τέξας”.

Δε νοείται αφιέρωμα σε ταινίες που 
αναπτύσσονται πάνω στη θεματική 
του “Road Movie” χωρίς μία τουλάχι-
στον αναφορά στον μετρ του είδους, 
Βιμ Βέντερς. “Η Αλίκη στις Πόλεις” 
είναι μία αυθεντική όσο και χαρακτη-
ριστική “ταινία δρόμου”. Πολύ καλοί 
στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο 
Ρούντιγκερ Φόγκλερ και η μικρή Γιέλα 
Ροτλάντερ, ενώ η ασπρόμαυρη φωτο-
γραφία από τον Robby Muller, στοι-
χειώνει το κάθε καρέ του φιλμ.

“Υποθέτω πως είναι κάτι που υπάρχει 
στα γονίδιά μου, η δίψα για περιπλά-
νηση (wanderlust). Οι άνθρωποι είναι 
νομάδες. Σιγά σιγά έμαθαν να εγκα-
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θίστανται σε έναν τόπο. Την πρώτη 
φορά που ταξίδεψα μόνος, στα πέντε 
μου, ήμουν τόσο ενθουσιασμένος και 
γνώριζα από τότε, τουλάχιστον υπο-
συνείδητα, ότι αυτό θα ήταν η μοίρα 
μου: να γίνω ταξιδιώτης. Αυτό είναι 
το βασικό μου επάγγελμα. Σε παλαιό-
τερες εποχές ίσως γινόμουν συγγρα-
φέας ταξιδιωτικών βιβλίων. Ή ίσως 
ζωγράφος τοπίων. Νιώθω τυχερός 
που γεννήθηκα την εποχή του σινεμά. 
Μια ταινία είναι το ιδανικό μέσο για 
έναν ταξιδιώτη! Δεν θα άντεχα ποτέ να 
έβλεπα έναν τόπο στον χάρτη που να 
μην τον γνωρίζω...” - Βιμ Βέντερς

ανάμεσα στον Σέιλορ και τη Λούλα. 
Οι ήρωες μας παράλληλα μοιράζονται 
τις σκοτεινές αναμνήσεις ενός βίαι-
ου παρελθόντος, αλλά και την αγάπη 
τους για τον Έλβις Πρίσλεϊ, αλλά και 
τον Μάγο του Οζ...

Καλώς ήρθατε στο υπέροχο κινημα-
τογραφικό σύμπαν του σπουδαίου 
Ντέιβιντ Λιντς. Δεκατρία χρόνια μετά 
το μοναδικό “Eraserhead” (1977) που 
μας σύστησε τον ιδιαίτερο Αμερικανό 
σκηνοθέτη, ο Λιντς παρουσιάζει με το 
φιλμ “Ατίθαση Καρδιά” (Wild at Heart 
- 1990), την πέμπτη μεγάλου μήκους 
ταινία του. Όπως συχνά συμβαίνει 
στον φιλμικό κόσμο που δημιουργεί 
ο Ντέιβιντ Λιντς, η πραγματικότητα 
εναλλάσσεται με τη φαντασία δημι-
ουργώντας ταινίες μοναδικές και πά-
ντα ανεξίτηλες στη μνήμη μας.

Όσο για το καστ της ταινίας, είναι 
απλά ιδανικό. Τους δύο βασικούς ρό-
λους κρατούν η Λόρα Ντέρν και ο Νί-
κολας Κέιτζ (ίσως στην κορυφαία στιγ-
μή της καριέρας του), πλαισιωμένοι 
από μία πλειάδα καταξιωμένων ηθο-
ποιών όπως οι: Γουίλεμ Νταφόε, Κρί-
σπιν Γκλόβερ, Ντάιαν Λαντ, Ιζαμπέλα 
Ροσελίνι, Χάρι Ντιν Στάντον κ.α. Αξίζει 
τέλος να σημειώσουμε ότι η “Ατίθαση 
Καρδιά” βραβεύτηκε με Χρυσό Φοίνι-
κα στο Φεστιβάλ των Καννών το 1990.

Θέλμα και Λουίζ (Thelma & Louise - 
1991) του Ρίντλεϊ Σκοτ
Η Thelma (Τζίνα Ντέιβις) είναι μια 
ήσυχη νοικοκυρά, παντρεμένη μ’ 
έναν αυταρχικό σύζυγο τον Ντάριλ 
(Christopher McDonald). Η Louise 
(Σούζαν Σάραντον) είναι ελεύθερη, 
εργάζεται ως σερβιτόρα και είναι μία 
δυνατή γυναίκα, που όμως κουβαλά-
ει ένα μυστικό από το παρελθόν της. 
Η ταινία ακολουθεί τις δύο γυναίκες, 
στη διήμερη απόδρασή τους. Η Louise 
είναι αποφασισμένη να πάει στο Μεξι-
κό, αλλά δε θέλει να περάσει μέσα από 
το Τέξας, παρ’ ότι βρίσκονται στην 
Οκλαχόμα και η γρηγορότερη οδός 

Ατίθαση Καρδιά (Wild at Heart - 
1990) του Ντέιβιντ Λιντς
Ο Σέιλορ Ρίπλεϊ (Νίκολας Κέιτζ) ερω-
τεύεται τη Λούλα Πέις Φόρτουν (Λόρα 
Ντέρν), κόρη μίας πλούσιας πλην πα-
ρανοϊκής πρώην καλλονής με το όνο-
μα Μαριέττα (Ντάιαν Λαντ). Οι δυο 
τους αναγκάζονται να ζήσουν χωρι-
στά όταν ο Σέιλορ μπαίνει φυλακή για 
τον βάναυσο φόνο ενός κακοποιού 
που η Μαριέττα είχε προσλάβει για να 
τον σκοτώσει. Αφού αφήνεται ελεύθε-
ρος, ο Σέιλορ και η Λούλα αποφασί-
ζουν να το σκάσουν στην Καλιφόρνια. 
Σύντομα όμως, η Μαριέττα θα αναζη-
τήσει να πάρει εκδίκηση.

Κάπως έτσι η περιπλάνηση των δύο 
νέων στον Αμερικανικό Νότο θα εξε-
λιχθεί σε καταδίωξη από αστυνομία, 
εγκληματίες, πληρωμένους δολοφό-
νους και πλήθος άλλων απειλητικών 
χαρακτήρων. Κατά τη διάρκεια αυτής 
της επικίνδυνης πορείας, μία παθια-
σμένη ερωτική σχέση αναπτύσσεται 
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δρομους των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης Βάλ-
τερ Σάλες (“Ημερολόγια Μοτοσικλέ-
τας”) δημιουργεί ένα ιδιαίτερο road 
movie, μεταφέροντας στον κινημα-
τογράφο το κλασσικό βιβλίο “On The 
Road - Στον Δρόμο” του Τζακ Κέρουακ. 
Ένα μυθιστόρημα - σταθμός, της λε-
γόμενης Beat Generation που άφησε 
εποχή τόσο για το περιεχόμενο όσο 
και για το στιλ γραφής του. Ο θρύλος 
θέλει τον Κέρουακ να ολοκληρώνει το 
έργο σε τρεις μόλις εβδομάδες, γρά-
φοντας ακατάπαυστα όχι σε φύλλα 
αλλά σ’ ένα και μοναδικό ρολό χαρ-
τιού μήκους 37 σχεδόν μέτρων, σαν 
να έγραφε γράμμα σ’ έναν φίλο και με 
ύφος που αντικατοπτρίζει τον ρευστό 
αυτοσχεδιασμό της τζαζ.
Ο Βραζιλιάνος σκηνοθέτης, χρησιμο-
ποιεί σε δευτερεύοντες ρόλους γνω-
στούς ηθοποιούς (υπέροχος ο Βίγκο 
Μόρτενσεν, που ενσαρκώνει τον με-
γάλο Γουίλιαμ Σ. Μπάροουζ - Old Bull 
Lee / William S. Burroughs), κρατώντας 
στους βασικούς χαρακτήρες, κυρίως 
νέους. Αν και δεν μπορεί να συγκριθεί 
με τη μαγεία του βιβλίου, το φιλμ εί-
ναι ένα παράξενο στοίχημα, που όμως 
φαίνεται εν τέλει να λειτουργεί. Κα-
λός ο Σαμ Ράιλι ως Sal Paradise / Jack 
Kerouac, αλλά αυτός που πραγματικά 
κλέβει την παράσταση, είναι ο υπέρο-
χος Garrett Hedlund ως Dean Moriarty 
/ Neal Cassady. Ακόμα και η Kristen 
Stewart, γνωστή κυρίως από τις ται-
νίες των Twilight, εδώ ενσαρκώνει την 
Marylou / LuAnne Henderson, αρκετά 
επιτυχημένα.

mr cinema knows i am page 21

είναι αυτή. Αποκαλύπτεται αργότερα 
ότι κάτι κακό είχε συμβεί στη Louise 
στο Τέξας χρόνια πριν, αλλά η ίδια δεν 
θέλει να πει τι ακριβώς της συνέβη. Κι 
έτσι το ταξίδι συνεχίζεται...

Ο Ρίντλεϊ Σκοτ (Alien - 1979, Blade 
Runner - 1982) καταθέτει τη δική του 
οπτική στην κατηγορία των ταινιών 
δρόμου, τοποθετώντας στη θέση του 
οδηγού την Τζίνα Ντέιβις και την πά-
ντα υπέροχη Σούζαν Σάραντον. Ταινία 
ορόσημο τόσο για τη δεκαετία του ‘90 
όσο και για την κατηγορία ταινιών 
που εξετάζουμε. Το φιλμ απέσπασε 
έξι υποψηφιότητες για Όσκαρ κερδί-
ζοντας τελικά ένα χρυσό αγαλματίδιο 
για το έξυπνο και πρωτότυπο σενάριο 
της Κάλι Κούρι. Στο καστ συναντά-
με ακόμα τον Χάρβεϊ Καϊτέλ και τον 
Μπραντ Πιτ, σε μικρούς αλλά χαρα-
κτηριστικούς ρόλους.

Στον Δρόμο (On The Road - 2012) του 
Βάλτερ Σάλες
Η ταινία εκτυλίσσεται στα τέλη του 
‘40 στην Νέα Υόρκη. Ο Σαλ Πάρανταϊς 
(Σαμ Ράιλι), ένας 24χρονος συγγραφέ-
ας, γνωρίζει τον Νταν Μοριάρτι (Γκά-
ρετ Χέντλαντ), έναν 20χρονο πρώην 
φυλακισμένο με ευέλικτη ηθική, «τρο-
μακτικά ενθουσιασμένο με τη ζωή» 
και την όμορφη σύζυγό του, Μέριλου 
(Κρίστεν Στιούαρτ). Οι τρεις τους περ-
νάνε τις έντονες και γεμάτες αλκοόλ 
νύχτες τους, κάνοντας όνειρα για έναν 
άλλο, διαφορετικό κόσμο, ενώ μπρο-
στά τους ανοίγεται ένα συναρπαστικό 
ταξίδι στους ατέλειωτους αυτοκινητό-
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12 χρόνια φανζίν χίμαιρες
7 χρόνια γουεμπ-ρέντιο χίμαιρες
κυνήγι χίμαιρας χωρίς ημερομηνία λήξης

εσύ γιατί δεν το επιχειρείς;

μοιράσου ένα καλό κόμικ.

Κατεβασε μόνο από εδώ 
όσα έγιναν την 1/10/2016 
στον χώρο των χιμαιρών.

chimeres.gr/24hcd2016
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φαντασίας το ανάγνωσμα [seitanakos aka γιώργος πτωχός]

και είπε να γίνει βασανιστής και ο ίδιος, 
στην ανακριτική υπηρεσία της αυτοκρα-
τορίας. Ποιος ξέρει τα βασανιστήρια κα-
λύτερα από ένα θύμα βασανισμού; Κύριο 
χαρακτηριστικό του είναι ότι μαθαίνουμε 
τι σκέφτεται κάθε φορά που εμφανίζεται. 
-Θα σε βασανίσω μέχρι να ομολογήσεις 
το έγκλημά σου (άφησε με να σε βασανί-
σω πάνω από 10 λεπτά). 
-Θα τα πω όλα δεν αντέχω άλλο τον 
πόνο!
-Πολύ καλά λοιπόν (ούτε 3 λεπτά δεν 
άντεξε! Αν αυτός είναι είναι από τους 
χειρότερους εγκληματίες της αυτοκρατο-
ρίας και δεν αντέχει ούτε 10 λεπτά, εγώ 
πως θα διασκεδάσω;)
Ένα τυπικό παράδειγμα των σκέψε-
ών του. Είναι λίγο περίεργος χαρακτή-
ρας, αλλά η ειρωνεία του είναι άκρως 
διασκεδαστική και τρομακτική συνάμα. 

Πριν από δέκα χρόνια άρχισε μία ωραία 
ιστορία. Στην αρχή ήταν τριλογία αλλά 
λόγω εμπορικής επιτυχίας ο συγγραφέ-
ας έβγαλε και άλλες ιστορίες αυτόνομες. 
Αυτό ήταν και είναι καλό στοιχείο, αφήνει 
την πρωταρχική ιστορία και προσθέτει 
και άλλες ιστορίες για όσους θέλουν και 
άλλη δράση. 
Είναι μία ιστορία σαν όλες τις άλλες, με 
καλούς και κακούς. Επικές μάχες και με-
γάλες αυτοκρατορίες κατεστραμμένες 
από το πέρασμα του χρόνου. Μάγους 
και τέρατα που μοιάζουν με ορκ. Αλλά 
ταυτόχρονα δεν είναι... 
Σε πόσες ιστορίες έχετε την τύχη ένας 
από τους πρωταγωνιστές να είναι ένας 
βασανιστής; Το διορθώνω, ένας πρώην 
στρατιώτης, ακρωτηριασμένος από βα-
σανιστήρια σε έναν προηγούμενο πόλε-
μο, που δεν ήξερε τι κάνει στη ζωή του 
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Ίσως είναι ένα δείγμα του πώς μπορεί 
να σκέφτεται ένας βασανιστής σήμερα 
(και αυτό είναι κάτι που με τρομάζει). Ο 
καλύτερος φίλος του είναι ο πόνος των 
άλλων. Ο χειρότερος εχθρός του είναι 
οι σκάλες. Και ναι, αυτός είναι ένας από 
τους πρωταγωνιστές μας!
Ένας άλλος πρωταγωνιστής είναι ένας 
βάρβαρος από της βόρειες περιοχές της 
αυτοκρατορίας. Το κύριο χαρακτηριστι-
κό του είναι ότι έχει 9 δάχτυλα, το 10ο 
το έχασε σε μία μονομαχία. Α ναι, μπορεί 
και μιλάει με τα πνεύματα, είναι ένας από 
τους τελευταίους που έχουν αυτή τη δυ-
νατότητα. Τι να κάνουμε; Η μαγεία έχει 
σχεδόν χαθεί στο σύμπαν αυτό. Είναι 
ένας άνθρωπος που έχει ζήσει σχεδόν 
όλη του τη ζωή μέσα σε μάχες, με ένα 
μικρό διάλειμμα όσο ένας σύντομος γά-
μος, αλλά και αυτός δεν πήγε πολύ καλά. 
Είναι ένας βάρβαρος. Έχει αποκτήσει και 
χάσει την πίστη των αντρών του πολλές 

φορές μέχρι τώρα. Και μέσα στα 3 βιβλία 
την κερδίζει και την χάνει και την αποκτά 
ξανά πολλές φορές. Ξέρει από μάχες και 
μόνο εκεί μπορεί να είναι πραγματικά ο 
εαυτός του χωρίς να έχει το προσωπείο 
του ανθρώπου. Καλύτεροι φίλοι του είναι 
τα όπλα του. Χειρότερος εχθρός του είναι 
η ηρεμία της πολιτισμένης ζωής, το κάνει 
να νομίζει πως ξεχνάει τις μαχητικές ικα-
νότητές του.
Ο τρίτος πρωταγωνιστής μας είναι ένα 
κακομαθημένο πλουσιόπαιδο που θέ-
λει να γίνει ο καλύτερος ξιφομάχος του 
καιρού του και μέσω αυτού να αποκτή-
σει όση περισσότερη εξουσία και ελευ-
θερία μπορεί για να διασκεδάζει ύστερα 
με όσες περισσότερες γυναίκες μπορεί. 
Τα πάει αρκετά καλά, αλλά το αξίζει; Τα 
κατάφερε μόνος του ή είχε βοήθεια; Η 
επιτυχία του τελικά του δίνει ελευθερία 
ή είναι μία θηλιά στον λαιμό που τον 
στενεύει όλο και περισσότερο; Δεν έχω 
πολλά να πω για αυτόν γιατί με εκνεύ-
ριζε σαν χαρακτήρας. Καλύτερος φίλος 
του το αλκοόλ, οι γυναίκες και ο τζόγος. 
Χειρότερος εχθρός του η εργασία και η 
προσπάθεια.
Αξιοσημείωτη πρωταγωνίστρια είναι μία 
πρώην σκλάβα των κακών αυτού του 
σύμπαντος. Έρχεται από τις νότιες πε-
ριοχές της αυτοκρατορίας που τις κυβερ-
νούν τα τέρατα (μοιάζουν με ορκ αλλά 
δεν είναι). Είναι πρώην σκλάβα που 
έχει περάσει από πολλούς ιδιοκτήτες και 
τώρα είναι στο κυνήγι. Την κυνηγούν όλοι 
και η ίδια δεν ξέρει το γιατί. Ξέρει όμως 
ότι είναι πρόθυμη να σκοτώσει όποιον 
βρεθεί στον δρόμο της και προσπαθή-
σει να την αιχμαλωτίσει, δηλαδή όλο τον 
κόσμο. Είναι μαθημένη στα δύσκολα και 
ξέρει τι θα πει πόνος. Έχει ένα πρόβλη-
μα όμως, επειδή έχει υποφέρει στην ζωή 
της δεν μπορεί να εμπιστευτεί κανέναν 
άνθρωπο, γυναίκα ή άντρα. Θα τα κατα-
φέρει να ζήσει άλλη μία μέρα; Οι καινού-
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ριες γνωριμίες που θα κάνει, είναι ικανές 
να την κάνουν να μαλακώσει κάπως; 
Μπορεί να γίνει αξιόπιστος σύντροφος 
στη μάχη αλλά το μόνο που χρειάζεται 
είναι λίγη εμπιστοσύνη. Καλύτερος φίλος 
της είναι  το μίσος. Χειρότερος εχθρός οι 
άνθρωποι.
Θα αναφερθώ σε ακόμα έναν πρωταγω-
νιστή: Τον μάγο. Τι ιστορία φαντασίας θα 
ήταν αυτή αν δεν υπήρχε και ένας μάγος. 
Αυτοαποκαλείται ως ο τελευταίος της γε-
νιάς του. Είναι όμως; Υπάρχουν άλλοι 
μάγοι; Ποια είναι η ιστορία του; Μαθαί-
νουμε μόνο αποσπάσματα για το παρελ-
θόν του, ποτέ όμως από τον ίδιο. Πάντα 
από κάποιον άλλο ή μετά από μία αντι-
παράθεσή του με κάποιον παλιό σύμμα-
χο ή εχθρό θα μάθουμε κάτι καινούριο. 
Είναι αιωνόβιος, έχει ζήσει ούτε και αυ-
τός ξέρει πόσα χρόνια. Θα μπορούσαμε 
να τον πούμε θεό αλλά έχει κάνει και κά-
νει ακόμα λάθη, καθώς επίσης έχει και 
μετρημένη μαγική δύναμη (γεράματα, 
τι να κάνουμε;).  Θα μπορούσα να πω 
και άλλα για αυτόν τον χαρακτήρα αλλά 
δεν θέλω. Είναι τόσο ωραίος σαν χαρα-
κτήρας και με τόσο μυστήριο γύρω του 
που αν πω κάτι παραπάνω θα χαλάσω 
την μαγεία της ιστορίας. Καλύτερος φί-
λος του είναι το προσωπικό συμφέρον. 
Χειρότερος εχθρός του είναι η ηλιθιότητα 
των ανθρώπων και η αχαριστία. 
Είναι η τριλογία “Ο Πρώτος Νόμος” (The 
First Law Trilogy) του Joe Abercrombie. 
Ένα έργο άκρως διασκεδαστικό και κα-
θηλωτικό. Αν και ιστορία φαντασίας, οι 
χαρακτήρες του βιβλίου είναι αρκετά 
ρεαλιστικοί και πραγματικοί. Όλοι όσοι 
εμφανίζονται μέσα στα τρία βιβλία θα 
μπορούσαν να είναι άνθρωποι του δικού 
μας κόσμου. Όλοι έχουν ελαττώματα και 
θέτουν το προσωπικό συμφέρον πάνω 
από όλα, ακόμα και αυτοί που θέλουν να 
σώσουν τον κόσμο. 
Όλα τα κράτη θυμίζουν κάτι. Η πλούσια 

αυτοκρατορία που οι κάτοικοί της δεν 
έχουν γνωρίσει ποτέ τον πόλεμο αλλά 
κερδίζουν την ωραία τους ζωή από πο-
λέμους που γίνονται μακριά από αυτούς 
και για το δικό τους συμφέρον. Το αντί-
παλο δέος που είναι μία αυτοκρατορία 
βαρβάρων, ζουν στην έρημο και έχουν 
σχεδόν θεοκρατία. Είναι ένα έθνος που 
έχει μάθει να ζει μέσα στον πόλεμο και 
να ζει μέσα από αυτόν. Ακόμα και η πα-
λιά αυτοκρατορία που έχει πια χαθεί από 
το πέρασμα του κόσμου και γεωγραφικά 
βρίσκεται στα βόρεια και νομίζω ανατο-
λικά της νέας αυτοκρατορίας. Σας θυμί-
ζουν κάτι αυτά; Ωραία, ούτε και ‘μένα...
Αυτό που με κράτησε στην ιστορία είναι 
η ειρωνεία και η μη τελειότητα των πρω-
ταγωνιστών. Είναι ωραίο να διαβάζεις 
μία ιστορία φαντασίας με χαρακτήρες 
κάθε άλλο παρά τέλειους. Η αθλιότητα 
και ο εγωισμός είναι το Α και το Ω του σύ-
μπαντος αυτού. Όλοι κυνηγάνε το  προ-
σωπικό τους συμφέρον και αν αυτό τύχει 
και είναι το συμφέρον της κοινωνίας και 
του κόσμου έχει καλώς, αν όχι δεν έγινε 
και τίποτα. Ακόμα και οι πρωταγωνιστές 
της ιστορίας είναι μαζί, όχι γιατί πρέπει 
να σώσουν τον κόσμο αλλά γιατί τους 
ενώνουν οι ανάγκες, οι διαταγές και οι 
εκβιασμοί. Παρ’ όλα αυτά τα πάνε αρκετά 
καλά και ίσως νιώθουν και λίγο ανθρω-
πιά.
Τα βιβλία είναι αρκετά μεγάλα αλλά δεν 
θα σας κρατήσουν παρέα για πολύ καιρό 
γιατί τελειώνουν γρήγορα. Είναι αρκετά 
εύκολα στην ανάγνωση και διασκεδαστι-
κά. Ταξιδέψτε μαζί τους, δεν θα χάσετε...

Συγγραφέας: Joe Abercrombie
Τίτλος: The First Law Trilogy (1-The 
Blade Itself, 2-Before They Are Hanged, 
3-Last Argument of Kings)
Είδος: Φαντασία
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μαγνήτες [φαίη φραγκισκάτου]

Τα μαγνητάκια στο ψυγείο ήταν τέσσερα. Μικρές κεραμικές βέσπες σε έντονα 
χρώματα. Σχημάτιζαν ένα τέλειο τετράγωνο στην επιφάνεια της κατάψυξης. 
Κάθε φορά όταν έβαζε πράγματα στο ψυγείο, σταματούσε και χάζευε τους 
τέσσερις μαγνήτες. Η συμμετρία του σχήματος τον ηρεμούσε κατά κάποιο τρό-
πο.

Το τελευταίο διάστημα δεν πέρναγε πολύ καιρό στο σπίτι. Στην κουζίνα σχε-
δόν δεν έμπαινε. Σάββατο πρωί και ο καφές στο βάζο είχε τελειώσει. Βγαίνο-
ντας να πιει καφέ έξω, σημείωσε στο μυαλό του να πάει σούπερ μάρκετ μες τη 
μέρα. Το απώθησε και λίγο πριν το κλείσιμο, πέρασε. Φέρνοντας τα ψώνια στο 
σπίτι, βάλθηκε να τα τακτοποιεί. Τον εκνεύριζε να μένουν οι γεμάτες σακού-
λες στο πάτωμα. Φτάνοντας στο ψυγείο, άνοιξε την κατάψυξη και το βλέμμα 
του έμεινε μετέωρο στο χερούλι. Οι μαγνήτες δεν βρίσκονταν στη θέση τους. 
Έκλεισε την πόρτα του ψυγείου και άφησε το βλέμμα του να περιπλανηθεί στη 
μικρή κουζίνα. Όλα έδειχναν να βρίσκονται στη θέση τους. Πέρασε στα υπό-
λοιπα δωμάτια, άνοιξε συρτάρια, επιθεώρησε την κλειδαριά. Όλα έμοιαζαν να 
είναι όπως ακριβώς θυμόταν να τα έχει τακτοποιήσει. Η κλειδαριά δεν είχε ίχνη 
παραβίασης. Δε φαινόταν να έχει μπει κάποιος στο διαμέρισμα. Κανείς εκτός 
από κείνον δεν είχε κλειδιά του σπιτιού. Τον έπιασε νευρικό γέλιο. Άνοιξε μια 
μπύρα και κάθισε στον καναπέ κοιτώντας το ψυγείο. Όλα έμοιαζαν να είναι στη 
θέση τους, στη θέση που ο ίδιος τα είχε βάλει. Όλα εκτός από τους μαγνήτες. 
Το ψυγείο βρισκόταν κολλητά στον τοίχο και το πάτωμα ήταν καθαρό. Οι μα-
γνήτες δε θα μπορούσαν να έχουν πέσει στο πλάι ή πίσω. Άρχισε να σκέφτεται 
πότε μπήκε τελευταία φορά άνθρωπος στο διαμέρισμα. Δε βρισκόταν συχνά 
πια εκεί. Κοιμόταν στο διαμέρισμα, τις μέρες που βρισκόταν στην Αθήνα. Άρ-
χισε νοερά να μουρμουρίζει τις πόλεις που είχε επισκεφτεί πρόσφατα. Πόσο 
έκατσε στην καθεμιά και τι έκανε. Υπολόγισε ότι στο σπίτι έφτασε το προηγού-
μενο βράδυ μετά από απουσία 20 ημερών. Το πρωί που πήγε να φτιάξει καφέ 
δεν κοίταξε στο ψυγείο. Ήταν σίγουρος γι’ αυτό, κάθε πρωί ξυπνούσε με τη 
βεβαιότητα ότι βρισκόταν σε πλήρη εγρήγορση. Περιμένοντας να συμβεί κάτι. 

Κατέληξε ότι δε μπορούσε να προσδιορίζει πότε είδε τους μαγνήτες τελευταία 
φορά. Το προφανές για εκείνον ήταν ότι κάποιος τους πήρε. Πώς όμως; Το 
σπίτι έδειχνε απαραβίαστο. Τα πάντα βρίσκονταν σε αυστηρή τάξη. Τίποτε 
δεν έλειπε. Άρχισε να σκέφτεται τις αστυνομικές ιστορίες με το κλειδωμένο 
δωμάτιο. Καρφώνοντας ξανά το βλέμμα στην λευκή πόρτα του ψυγείου, συ-
νειδητοποίησε ότι δεν τον φόβιζε η πιθανότητα παραβίασης του προσωπικού 
του χώρου. Το μόνο που χρειαζόταν ήταν κάτι να εστιάζει το βλέμμα του όταν 
βρισκόταν εκεί. Έναν χάρτη εσωτερικής συνοχής. Αποφάσισε ότι οι μαγνή-
τες έπρεπε να αντικατασταθούν, ό,τι και να συνέβη στους προηγούμενους. 
Τελείωσε τη μπύρα μονολογώντας ότι θα πήγαινε το επόμενο πρωί στο Μο-
ναστηράκι να αγοράσει καινούργιους. Έκλεισε το μάτια, ήπιε το υπόλοιπο της 
μπύρας και βγήκε έξω.
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θα ζήσω έτσι χωρίς να είμαι αυτός
[σταύρος καμπάδαης]

Θα ζήσω έτσι
χωρίς να 
είμαι αυτός
είπα στο
μισό μου εαυτό
Στα κοσμικά 
θα φτιάξω ασκηταριό
Μεσοβέζικες λύσεις 
είπε ο άλλος μου μισός
Θα μείνεις πάντα
ανώριμος σκύλος
+ 
ανώριμη γάτα

Ποτέ σου λύκος
Ποτέ σου τίγρης
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απόντες τόποι 
[αργύρης ευαγγελούδης]

Κάδρα
κρεμασμένα
των ανθρώπων
ο πόνος
που κοιτά-
ζει
στα τοπία
της ερημιάς
το σκοτάδι

Κάδρα
λερωμένα σάρκα
εντελώς γυμνά
υπάρχουν
στο μαυρισμένο μου
στόμα

Κάδρα και κραυγές
ανθρώπων
που κατοικούν
στον κοινό βυθό
της οδύνης
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αφροδισιακά νοσήματα ~ απόσπασμα (προδημοσίευση)
[αντριάνα μίνου]

Φαντάσου να ήσουν αόρατος. Θα γινόμουν κι εγώ τυφλή. Όχι, δε 
θα έβγαζα τα μάτια μου με τις πόρπες της ρόμπας του μπαμπά ή 
τίποτα τέτοιο αιματηρό ούτε θα στεκόμουν στη μέση του δρόμου να 
με χτυπήσει αυτοκίνητο για να τυφλωθώ όπως γίνεται στις ελλη-
νικές ταινίες. Απλώς θα τυφλωνόμουν, απλώς θα το’ παιρνα από-
φαση και θα συνέβαινε, περίπου όπως αποφασίζει κανείς να κόψει 
τα νύχια του ή τα μαλλιά του. Ως κάτι περιττό, κάτι που εμποδίζει. 
Φαντάσου τώρα να δίναμε ραντεβού σ’ ένα μπαρ. Ή σε μια πλα-
τεία. Χωρίς να ξέρουμε πώς μοιάζει ο καθένας. Άγνωστοι μεταξύ 
αγνώστων. Η μόνη διαφορά μας από τους υπόλοιπους αγνώστους 
θα ήταν ότι εμείς θα είχαμε ραντεβού. Ανάμεσα σε αγνώστους τόσο 
γνώριμους που δυσκολεύομαι ακόμα και να τους φανταστώ. Ο 
πλανώδιος με τα μπαλόνια κι ο πλανόδιος με τα ψητά καλαμπόκια. 
Οικογένειες με υπερκινητικά παιδάκια και βαριεστημένους γονείς. 
Μια παρέα αγοριών που επιδεικνύουν την αρρενωπότητά τους βα-
ραίνοντας βεβιασμένα τις φωνές τους. Μια παρέα κοριτσιών που 
επιδεικνύουν τη θυληκότητά τους γελώντας υστερικά με το παρα-
μικρό και αφήνοντας επιφωνήματα υποτιθέμενης συγκίνησης στη 
θέα οποιουδήποτε αντικειμένου ή πλάσματος θα μπορούσε να είναι 
έστω και αμυδρά χαριτωμένο. Ένας τύπος καθισμένος στο πεζούλι 
μόνος του, με βρεγμένα μαλλιά που μαρτυρούν ότι έχει βγει εσπευ-
σμένα και κάπως άσκοπα στο δρόμο αφού έσκυψε στο νιπτήρα 
κι έριξε μερικές χούφτες νερό στα μούτρα του, ελπίζοντας ότι θα 
συνέλθει από κάτι που τον συνθλίβει. Μια χοντρή κυρία που περ-
πατάει βασανιστικά αργά σαν να ταλαντεύεται σε κάθε βήμα από 
το ένα πέλμα στο άλλο. Το σκυλάκι της με το φουντωτό τρίχωμα 
και το γουρλωμένο βλέμμα του κοκαϊνομανή. Ένα κορίτσι γερμένο 
σε έναν τοίχο, που προσπαθεί μάταια να διαβάσει ένα χοντρό δερ-
ματόδετο βιβλίο περιμένοντας το αγόρι της, το οποίο έχει αργήσει 
ή μήπως αυτή έφτασε πολύ νωρίς ή μήπως κάτι του έτυχε ή μή-
πως απλώς δε θα έρθει ή μήπως να φύγει πριν προλάβει να γίνει 
τόσο μεγάλος ο χρόνος της αναμονής που θα ξεχάσει ποια ήταν 
όταν έφτασε στην πλατεία. Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που σκοτώνει 
την ώρα του με έναν ψευτοτσακωμό για το αν είναι πιο νόστιμο 
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το μαλλί της γριάς ή το μαλλί του γέρου. Ένας μεθυσμένος που 
έχει ξαπλώσει σε μια γωνιά προσπαθώντας ανεπιτυχώς να δείχνει 
νηφάλιος. Το φεγγάρι που έχει σχεδόν γεμίσει και σκέφτεται από 
Δευτέρα δίαιτα πάλι. Φαντάσου λοιπόν όλους αυτούς τους αγνώ-
στους κι άλλους ομοίους τους (γιατί όλοι οι άγνωστοι είναι όμοιοι) 
και φαντάσου κι εμάς τους δυο ανόμοιους (άρα ίσως όχι αγνώ-
στους). Φαντάσου ότι καταφθάνεις στην πλατεία αόρατος και κα-
νείς από όλους αυτούς δε σε βλέπει. Φαντάσου ότι καταφθάνω κι 
εγώ τυφλή και δεν βλέπω κανέναν από όλους αυτούς. Φαντάσου 
την τυραννία του ματιού ανίσχυρη, αφοπλισμένη. Και τώρα μόνο 
ένα πράγμα ακόμα πρέπει να φανταστείς,πως συνεχίζεις απλώς να 
περπατάς και συνεχίζω απλώς να περπατώ, εμείς οι δυο ανόμοιοι, 
αφημένοι στην αδικαιολόγητη κι ανακουφιστική σιγουριά πως δε 
χρειάζεται τίποτα άλλο, μόνο να συνεχίσουμε να περπατάμε στις 
προκαθορισμένες μας τροχιές, για να βρεθεί το σημείο μηδέν μας 
ακόμα κι αν χρειαστεί να καταρρεύσουν τριγύρω όλα τα υπόλοιπα 
ασήμαντα κορίτσια, αγόρια, παιδάκια, σκυλάκια, φεγγάρια, μπα-
λόνια, νιπτήρες, μαλλιά της γριάς και μαλλιά του γέρου, ώστε να 
απομείνει μόνο αυτό το εφήμερα κοινό σημείο. Ανόμοιοι άρα όχι 
άγνωστοι, εσύ αόρατος εγώ τυφλή, οι δυο μας μια εικόνα που 
αχρηστεύει όλες τις υπόλοιπες, παιδιά της ξελευτερίας. Από εδώ 
και στο εξής ένα μόνο πράγμα μπορούμε κι οι δυο να φανταστού-
με, τόσο συγκεκριμένο που δεν μπορεί πια απλώς να το φανταζό-
μαστε. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή σε μια τέτοια παρτίδα κρυφτού. 
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μαίρη [αθανασία δέτσικα]

Ο  τρόπος που περπατάει 
εκείνο το κορίτσι
δέκα χρόνια μεγαλύτερο απ όσο νομίζεις 

Πεισματάρικα 
Πεισματάρικα γεμάτο 
Πεισματάρικα γεμάτο ελπίδα 
Περπατάει ακόμα 

Και τα μάτια της
έχουν  το χρώμα της θάλασσας έξω από την Άνδρο 

Σκέφτομαι πόσες φορές 
δεν αφήνει πια λέξεις για μένα 
Την είχαμε  δει να σώζει το νόημα του κόσμου 
με ένα της βλέμμα  

Είναι αλήθεια πως μερικές φορές θυμώνει
Με τον εαυτό της 
Ή με μένα
Ή με τον κόσμο 
Γιατί περίμενε πολύ περισσότερα από όλους μας 

Αυτό που μένει μετά από αυτή την έκρηξη ηφαιστείου
Είναι τα ήρεμα μάτια της 
Να ζητάνε συγγνώμη 
Που ζήτησαν τόσα πολλά 

Συνεχίζει να περπατάει
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μαίρη [αθανασία δέτσικα]

Ο  τρόπος που περπατάει 
εκείνο το κορίτσι
δέκα χρόνια μεγαλύτερο απ όσο νομίζεις 

Πεισματάρικα 
Πεισματάρικα γεμάτο 
Πεισματάρικα γεμάτο ελπίδα 
Περπατάει ακόμα 

Και τα μάτια της
έχουν  το χρώμα της θάλασσας έξω από την Άνδρο 

Σκέφτομαι πόσες φορές 
δεν αφήνει πια λέξεις για μένα 
Την είχαμε  δει να σώζει το νόημα του κόσμου 
με ένα της βλέμμα  

Είναι αλήθεια πως μερικές φορές θυμώνει
Με τον εαυτό της 
Ή με μένα
Ή με τον κόσμο 
Γιατί περίμενε πολύ περισσότερα από όλους μας 

Αυτό που μένει μετά από αυτή την έκρηξη ηφαιστείου
Είναι τα ήρεμα μάτια της 
Να ζητάνε συγγνώμη 
Που ζήτησαν τόσα πολλά 

Συνεχίζει να περπατάει

ευδοξία [μαρίνα αποστόλου]
(13/11/2015)

Μια σταλίτσα έμεινες
Ένα σωματάκι τόσο δα
Κι ούτε κρέας πάνω σου ούτε κιλά
Ασπρίσαν εντελώς τα λιγοστά σου τα μαλλιά
Κι ούτε μάγουλα ούτε μάτι 
Κι ούτε χρώματα κι από ρούχα μόνο ρόμπες.
Ποτέ δεν είχες τίποτα καινούργιο, ολόδικό σου.

Στερνό φιλί, προσκύνημα στην κρύα σάρκα
Χωριό ορεινό, ήθη κι έθιμα
Μοιρολογίστρα και παπάς στο σπίτι
Και το καπάκι του κουτιού στην  είσοδο κόντρα στον τοίχο
δίπλα στην εξώπορτα.

Τρία παιδιά, κορίτσι άρρωστο, άγνωστες φάτσες
κι οι καρέκλες δίπλα σου παρατεταγμένες.
Λάδι και κρασί πριν το χώμα πέσει και σκεπάσει.
Χωρίς φταίξιμο.
Κι η μετάνοια ανούσια.
Καμιά δικαιολογία.

Καφές, κονιάκ και παξιμάδια που ποτέ δε θα μαλακώσουν
όσο κι αν μουσκευτούν.
Κι η μαύρη σου ιστορία να μοιάζει απίστευτη.
Τέλος κακό κι όλα άσχημα
και το τηλέφωνο που πρέπει να αλλάξει αριθμό
και να σταματήσει να χτυπά.
Τέλος κακό κι όλα πήγαν μακριά
κι έμειναν βαθιά τα ίχνη.

Αντίο.

t h e  n e u r o n  s t i m u l a t i n g  z i n e
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υπέρ εγώ [υρώ χ.]

«Και τώρα τι; Κατάπιες την γλώσσα σου;»
Όχι μαλάκα. Κατάπια όλα τα «σκάσε», όλα τα «παράτα με ήσυχη», κάθε ευκαιρία 
να σου αποδείξω πως πεθαίνω, καθώς και πολλά «άντε γαμήσου». Όχι για να μη σε 
προσβάλλω, αλλά για να μην τυχόν και το κάνεις και βρεθώ εγώ πάλι στην μειονε-
κτική θέση. Καταλαβαίνεις.
Η αλήθεια είναι πως από την πρώτη στιγμή ήμουν σε μειονεκτική θέση. Το «εγώ 
είμαι ο άντρας εδώ πέρα», όχι μόνο δεν με έκανε να νιώσω πριγκίπισσα, αντιθέτως, 
με έκανε να νιώσω το πιο υπονομευτικό “κάτι” που μπορεί να έχεις στο μυαλό 
σου. Μη με ρωτήσεις τι ακριβώς. Δεν ξέρω. Δεν είμαι σε φάση να ξέρω. Είμαι σε 
φάση που κοιμάμαι και πίνω με την πρώτη ευκαιρία. Προς -κάποιου- Θεού, όχι για 
να σε ξεχάσω. Δεν έχω να ξεχάσω τίποτα. Το ότι με φόβιζε το γεγονός να ξυπνάω 
χωρίς εσένα, το ξεπέρασα. Αυτό που με καίει είναι το να σε μισήσω και το να επα-
ληθεύσω τα λόγια σου, μόνο και μόνο για να καταφέρεις να με μισήσεις και συ.
Τι κάθομαι και λέω τώρα.

Απ’ την άλλη, ανακάλυψα πως ο κόσμος μπορεί να με συμπαθήσει. Τέλειο; Δεν φα-
νταζόμουν ποτέ πως θα το κατάφερνα ξανά. Ξέρεις τώρα, η απαισιοδοξία μου, η 
μαυρίλα μου, η μιζέρια που ήδη είχα και συ απλά μου την πολλαπλασίασες, όλα 
αυτά που με έκαναν να πιστέψω πως θα δυσκολευτώ να γίνω πάλι συμπαθής. Ό 
καιρός όμως πέρασε. Ερχεται άνοιξη. “Η εποχή μου”. Με τις αλλεργίες μου και τον 
ήλιο. Θέλω ήλιο. Θέλω όλα τα θετικά που μου έκλεψαν. Όχι μόνο εσύ. Ποτέ δεν 
ήσουν μόνο εσύ. Μήπως σε πληγώνει αυτό; Όύτε που με νοιάζει. Να κάτσεις να 
ακούσεις όσα σε πληγώνουν, γιατί, αν τα άκουγες απ’ την αρχή, δεν θα έφτανες 
ακόμα να πληγώνεις. Μήπως σε μπέρδεψα; Ε ούτε αυτό με νοιάζει λοιπόν. Με νοιά-
ζει που τα λεφτά μου δεν φτάνουν ούτε για το πιο φθηνό και αηδιαστικό ουίσκι. 
Με νοιάζει που έφτασα σε σημείο να έχω στο μυαλό μου φθηνά και αηδιαστικά 
ουίσκι.
Δε θα σου πω το πιο κοινότυπο «κοίτα πως με κατάντησες». Δεν φταις μόνο εσύ. 
Ποτέ δεν φταίει μόνο ένας, και στην προκειμένη περίπτωση, μου φταίει ακόμα και 
το μπλουζάκι που κατάφερα να πάρω στις εκπτώσεις.
Ίσως θα έπρεπε να το πάρω απόφαση πως θα συνεχίσω να ζω εδώ, έτσι, με αυτά 
που ήδη έχω. Δεν είναι ότι μου λείπει κάτι, αλλά δεν έχω τίποτα ρε γαμώτο. Και 
είναι και αυτό το γαμώτο που δεν έκαψα κάποιο βράδυ. Εκείνο το «άντε γαμήσου» 
που λέγαμε;
Είναι πολλά αυτά που δεν έχω κάψει. Εχω ακόμα τα γράμματά σου, καθώς και 
κάθε εξιτήριο από το σάπιο νοσοκομείο της πόλης μου. Όχι πως και γι’ αυτά εσύ 
φταις. Αλλά ας μην το κουράζω άλλο. Γλυκανάλατη ταινία γίναμε και τις σιχαίνο-
μαι κάτι τέτοιες. Όπότε είμαστε καλά; Ελπίζω πως ναι. Όταν αναγεννηθώ από τις 
στάχτες μου, όπως είχα υποσχεθεί κάποτε, θα σε ενημερώσω για να πεθάνεις μια 
μέρα ήσυχος.

t h e  n e u r o n  s t i m u l a t i n g  z i n e
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enditorial [σελήνη]

Δεν ξέρω τί σε οδήγησε εκεί.
Ανάγκη, αστείο, χαζομάρα, ιδέα της στιγμής, πρό-
κληση...
Μόνο εσύ ξέρεις.
Όπως και ξέρεις ότι μας στέρησες όσα πήρες κα-
θώς ήταν αποκτήματα κόπων.

Δεν ήταν τελικά η επαφή μας με τον έξω κόσμο 
μονάχα ένα μάτσο καλώδια και ένας παλιός 
υπολογιστής.
Λυπάμαι για σένα.
Αν ήθελες βοήθεια και την ζητούσες, θα έβλεπες 
πόση ανταπόκριση κι ανθρωπιά στέρησες τελι-
κά από τον εαυτό σου.

Απ την άλλη, σίγουρα δεν ξέρεις πόσο σε ευ-
χαριστώ που μου ξανάδειξες πόσο υπέροχοι 
άνθρωποι κυκλοφορούν δίπλα μου και πόση 
ανταπόκριση, ανθρωπιά κι όμορφες ιδέες γέμι-
σαν την τρύπα που άνοιξες. 
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. αθήναιο . αλφειός . εναλλακτικό . βοτανικός κήπος 

. εκδόσεις των συναδέλφων . ελεύθερος τύπος  

. κρίκος . έξι . λεμόνι . μικρό cafe . ναυτίλος . παγκάκι  

. πανεπιστημίου 64 . φαρφουλάς . χάρτες . nosotros  

. hackerspace.gr . solaris

θεσσαλονίκη:
. ακυβέρνητες πολιτείες . λωτός . μικρόπολις  
. σχολείο για την μάθηση της ελευθερίας
. φρειδερίκο αγάπη μου 

γιάννενα: 
. μουσελίμι . θυμωμένο πορτραίτο . p2p lab  
. beatnik

βόλος:
. καδράκι 
. ποδηλάτισσα

λάρισα:
. κουρμπέτι
. στέκι paratodos
. mosh pit

μυτιλήνη: 
. μουσικό καφενείο  
. μπόμπιρας  
. καφενείο π

ηράκλειο:
. ευαγγελισμός
. ξύλινη tabya
. blow up

χαλκίδα: 
. καθρέφτης 
. magaret tattoo stories

φλώρινα:
. εν φλωροίνοι

χέρι με χέρι

θέλεις να κυνηγήσεις την χίμαιρά σου;
στείλε ένα demo και κάνε εκπομπή 
στο webradio 
ή
στείλε το κείμενό σου για να συμμετέχεις 
στο επόμενο τεύχος του 
fanzine chimeres
    

the neuron stimulation zine 

συντακτική ομάδα:
. [comzeradd] . [μαρία χαλλούμι] 
. [δημήτρης σπρίνγκερ] . [μ2] 

artwork:
. [famous woman walking incognito] 
. [ποτές]

εξώφυλλο: 
. [anna mezcla] . [ψηφιακη φωτογραφία] 
. [ειδομένη] . [2016]  
. [photopropaganda.org]

multi-attribution:
. [openarchives.org] . [thenounproject.com]  
. [search.creativecommons.org] . [wikimedia]  
. [4/5-johann baptist homann] 
. [6/7/8/9-κώστας βουλαζέρης] 
. [12/13-boris grdanoski] . [14/15-aaron wolf] 
. [16-gavin mitchell] . [21-sofanky/enes ertuğrul] 
. [25-vespa] . [26/27-fray juan crespi] 
. [29-αντριάνα μίνου] . [30/31-nikki rosato] 
. [32-mark powell]

επικοινωνία:
. [mail@chimeres.gr]

διανομή         chimeres.gr/zine/map/

αθήνα:
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θήβα:
. the bar

πάρος:
. τακίμι

καλαμάτα:
. καλλιτεχνικό στέκι

κομοτηνή:
. οκτώ 

πάτρα:
. χαραμάδα

κύθηρα:
. αραχτοπωλείο

αγία άννα:
. vinylio 

λευκωσία:
. πρόζακ

 

[ideas; articles; viruses; painkillers; senses; 
stupidity; madness; interviews; little green 
people; mad writers; madder readers; brain 
pollution; science; music; movies; philosophy; 
irony; humor; disclosure; mind games; feed-
back; communication; creativity; contradic-
tion; destruction; pleasure; self torture; math 
equations; comics; quantum determinations; 
questioning answers; answering questions; 
experiments; prophecies; phycoanalysis 
practice; non-lobotomized brains;]

copyleft:
. [διανέμεται με την άδεια “creative commons: 
 attribution-non commercial-share alike” που 
 επιτρέπει την ελεύθερη διανομή με παρόμοια 
 άδεια και αναφορά στην πηγή, για μη-
 εμπορικούς σκοπούς]

♪♫  
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